CONDIŢIILE ŞI MODALITATEA DE ACORDARE A AJUTORULUI PENTRU ÎNCĂLZIRE A LOCUINŢEI
ȘI A SUPLIMENTULUI PENTRU ENERGIE
CADRUL LEGISLATIV
- Legea nr. 226 / 2021 privind stabilirea măsurilor de protecţie socială pentru consumatorul vulnerabil de energie;
- H.G. nr.1073 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr.226/2021 privind stabilirea măsurilor de protecție
social pentru consumatorul vulnerabil de energie.
Solicitanții ajutorului pentru încălzirea locuinței cu energie termică, gaze naturale, energie electrică, combustibili solizi și/sau lichizi vor
completa formularul de Cerere și declarație pe propria răspundere pentru acordarea unor drepturi de asistență socială prevăzut în
Anexa nr.1 la Normele metodologice aprobate prin H.G. nr.50/2011, cu modificările și completările ulterioare.
Ajutorul pentru energie electrică se acordă consumatorilor vulnerabili care nu deţin altă formă de încălzire, precum şi consumatorilor
vulnerabili care din motive tehnologice sau economice au fost debranşaţi de la furnizarea energiei termice sau a gazelor naturale şi care au
contracte valabile de furnizare a energiei electrice, iar, consumul este realizat respectând condiţiile contractului.
Se menţine obligativitatea prezentării de documente justificative privind componenţa familiei, veniturile realizate si situaţia juridică a
locuinţei, pentru a se evita acordarea unor drepturi necuvenite şi înregistrarea de debite.

ACTE DOVEDITOARE CE VOR ÎNSOŢI CEREREA PENTRU AJUTOARELE DE ÎNCĂLZIRE ŞI
SUPLIMENT PENTRU ENERGIE
Ajutorul pentru încălzirea locuinţei și suplimentul de energie se acordă pe baza Cererii şi declaraţiei
pe proprie răspundere - formular tipizat, însoţită de documente doveditoare privind componenţa
familiei şi veniturile realizate de membrii acesteia precum şi dovada spaţiului locativ;
1- ACTE DOVEDITOARE COMPONENŢĂ FAMILIE
a) fotocopie după actul de identitate, în termen de valabilitate, (buletin de identitate, carte de identitate,
carte de identitate provizorie..) pentru membri familiei care au împlinit vârsta de 14 ani (domiciliul sau
reşedinţa trebuie să corespundă cu locul de consum);
b) fotocopie după certificatele de naştere pentru membri familiei care nu au împlinit vârsta de 14 ani;
c) fotocopie după hotărârea judecătorească de divorţ sau certificate de deces, căsatorie, după caz;
2- ACTE DOVEDITOARE VENITURI
a) Adeverinţă de venit cuprinzând salariul net realizat în luna anterioară depunerii cererii (inclusiv
valoarea tichetelor de masă, norma de hrană);
b) Cupon pensie în original sau fotocopie (orice tip de pensie) din luna anterioară depunerii cererii;
c) Cupon indemnizaţie de handicap în original sau fotocopie din luna anterioară depunerii cererii;
d) Cupon indemnizaţie de şomaj în original sau fotocopie din luna anterioară depunerii cererii sau
adeverinţă A.J.O.F.M.;
e) Cupon indemnizaţie pentru creşterea copilului în original sau fotocopie din luna anterioară depunerii
cererii (fotocopie decizie, extras de cont din care să rezulte explicit valoarea indemnizaţiei pentru luna
anterioară depunerii cererii);
f) Cupon alocaţie de plasament în original sau fotocopie (dacă este cazul);
g)Pentru membri familiei care nu realizează venituri se va anexa declaraţie pe proprie răspundere;
h) Adeverinţă elevi sau studenţi (se specifica daca beneficiaza de bursă şi în ce cuantum);
i) Persoanele solicitante care au fost încadrate în muncă în anul 2021, dar care la momentul depunerii
cererii au contract de muncă încetat vor depune o fotocopie a acestuia;
j) Pentru persoanele care dețin depozite bancare, adeverință de la unitățiile bancare din care să rezulte
valoarea acestora;
k) Fiecare cerere va fi însoţită de Declaraţia privind depozitele bancare, dupa caz;
l) Dovada veniturilor din alte activităţi independente şi altele în funcţie de situaţie..etc
3 -ACTE DOVEDITOARE PROPRIETATE
În vederea dovedirii calităţii de proprietar, solicitantul ajutorului pentru încălzirea locuinţei va anexa
cererii urmatoarele documente:
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a) adeverinţă de rol şi fişă de producţie de la Compartimentul Registrul Agricol;
b) o fotocopie după unul din următoarele documente, după caz:
• contractul de vânzare-cumpărare a unui imobil tip locuinţă;
• contractul de donaţie a unui imobil tip locuinţă;
• contractul de vânzare-cumpărare sau de donaţie a unui imobil tip locuinţă cu clauza de abitaţie, uz sau
uzufruct viager;
• contractul de comodat (împrumutul de folosinţă) a unui imobil cu destinaţia de locuinţă;
• certificatul de moştenitor;
• hotărârile judecătoreşti, rămase definitive şi irevocabile, privind constatarea dreptului de proprietate,
retrocedarea sau partajul unui imobil tip locuinţă;
• autorizaţia de construcţie ori contractul de construire, a unui imobil tip locuinţă, însoţit de procesul-verbal
de predare-primire a locuinţei sau de recepţie preliminară;
4) CERTIFICAT FISCAL DE LA BIROUL TAXE ŞI IMPOZITE PRIMARIA BREBU (pentru toti membrii
majori ai familiei);
5) Pentru a dovedi vechimea mai mare de 10 ani a autoturismului/ motocicletei solicitanţii ajutorului
pentru încălzirea locuiţei vor anexa la Cerere, în fotocopie, talonul şi/sau cartea de identitate a vehiculelor.
6) Solicitanţii ajutorului pentru încălzirea locuinţei și a suplimentului pentru energie cu gaze naturale
și energie electrică vor anexa, în fotocopie ultima factură emisă de furnizor.
Pentru a beneficia de ajutor pentru încălzirea locuinţei şi supliment pentru energie trebuie să fie îndeplinite cumulat
urmatoarele conditii: factura de utilitati gaze şi/sau energie electrica să fie pe numele titularului de cerere, toti membrii
de familie din cerere să aiba acelaşi domiciliu, obligatoriu pe comuna Brebu, care să corespundă cu adresa din factură
şi cu actul de proprietate al locuinţei.
LISTA BUNURILOR
ce conduc la excluderea acordării ajutorului pentru încălzirea locuinţei şi/ sau suplimentului de energie
BUNURI IMOBILE
1. Clădiri sau alte spaţii locative în afara locuinţei de domiciliu şi a anexelor gospodăreşti
2. Terenuri de împrejmuire a locuinţei şi curtea aferentă şi alte terenuri intravilane care depăşesc 1.000 m 2 în zona urbană şi
2.000 m2 în zona rurală
BUNURI MOBILE
1. Autoturism/Autoturisme şi/sau motocicletă/motociclete cu o vechime mai mică de 10 ani cu excepţia celor adaptate pentru
persoanele cu handicap ori destinate transportului acestora sau persoanelor dependente, precum şi pentru uzul persoanelor
aflate în zone greu accesibile
2. Mai mult de un autoturism/motocicletă cu o vechime mai mare de 10 ani
3. Autovehicule: autoutilitare, autocamioane de orice fel cu sau fără remorci, rulote, autobuze, microbuze
4. Şalupe, bărci cu motor, scutere de apă, iahturi, cu excepţia bărcilor necesare pentru uzul persoanelor care locuiesc în
Rezervaţia Biosferei “Delta Dunării”
5. Utilaje agricole: tractor, combină autopropulsată
6. Utilaje de prelucrare agricolă: presă de ulei, moară de cereale
7. Utilaje de prelucrat lemnul: gater sau alte utilaje de prelucrat lemnul acţionate hidraulic, mecanic sau electric
DEPOZITE BANCARE
1. Depozite bancare cu valoare de peste 3.000 lei, cu excepția dobânzii
TERENURI / ANIMALE ŞI / SAU PĂSĂRI
1. Suprafeţe de teren, animale şi păsări a căror valoare netă de producţie anuală depăşeşte suma de 1.000 euro pentru
persoana singură, respectiv suma de 2.500 euro pentru familie
NOTĂ : Familiile şi persoanele singure care au în proprietate cel puţin unul dintre bunurile cuprinse în această listă nu
beneficiază de ajutor pentru încălzirea locuinţei si/sau supliment de energie.

Titularii ajutoarelor pentru încalzire şi supliment pentru energie, vor comunica primariei orice modificare
intervenită în componenţa familie, veniturilor sau bunurilor acesteia, în termen de maxim 5 zile, prin completarea unei
noi cereri, in vederea modificarii/incetarii, dupa caz, a ajutoarelor acordate.
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